
למשכן  סביב  השבטים  חניית  סדר  על  בתורה  קראנו  "במדבר",  בפרשת  שבועיים,  לפני 
וסדר מסעם, "כאשר יחנו כן יסעו, איש על ידו לדגליהם". שם היה המקום לציין מה היה 
משה רבינו אומר בנסוע הארון: "קומה ה' ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך", ומה היה 
אבל  ישראל".  אלפי  רבבות  בתוך)  השכינה,  מנוחת  (היינו  ה'  "שובה  החניה:  בשעת  אומר 
הפסק  ואחריהם  לפניהם  כאשר  בפרשתינו,  ונשתלו  ממקומם  הועתקו  אלו  פסוקים  שני 
פרשה, ובו "סימניה": נו"ן הפוכה, שפניה לאחור. סימון חריג, לומר שאין זה מקומו הנכון 
של העניין. ולמה נכתב כאן? כדי ליצור חייץ והפסק בין פורענות לפורענות. אלמלא חייץ 
זה היו נכתבים בתורה הניצחית שני חטאים ברצף אחד, והיה מתעורר קיטרוג נורא על עם 
ישראל, שתוצאותיו מי ישורם. שתל הבורא יתברך בחסדו פרשה זו כאן, להפסיק ולחצוץ 
בין חטא למשנהו. לאור דברי חז"ל אלו, נתבונן בכתוב וננסה לעמוד על החטאים האמורים. 
רע  כמתאוננים  העם  בנסוע" – "ויהי  פרשת "ויהי  לאחר  מיד  בכתוב,  מפורש  השני  החטא 
בעיני ה', וישמע ה' וייחר אפו". אבל לפני הפרשה, איננו מוצאים כל חטא ועוון. לא נאמר שם
אלא: "ויסעו מהר ה' דרך שלושת ימים", ותו לא. וביארו התוספות והרמב"ן בשם המדרש, 
"שנסעו מהר סיני בשמחה, כתינוק הבורח מבית הספר. אמרו: שמא ירבה ויתן לנו מצוות. 
שהוא הר השם". והוסיף  וזהו: ויסעו מהר ה', שהיתה מחשבתם להסיע עצמם משם מפני
הרמב"ן: "וקרא חטאם בשם פורענות – שאלמלא חטאם זה היה מכניסם לארץ מיד". ואילו 
בית  את  לו  בונה  והיה  הגואל.  היה  והוא  בראשם,  רבינו  משה  היה  לארץ  מיד  נכנסים  היו 
הבחירה, ומעשה ידיו של משה לא בטלו. בית המקדש לא היה נחרב, והיינו מצויים בעידן 
הגאולה מזה שלושת אלפי שנים, וחוסכים את כל הגזירות והגלויות, רבבות קרבנות דמים, 
צרות ומועקות וים של דמעות! כיצד יובן הדבר, שאת כל אלו המטנו על עצמנו בעטיו של 
צעד קל, עקב הליכה בלב קל מהר סיני? תשובת הדבר נעוצה באותה סימניה שמסמנים 
יקר"  "כלי  הרב  הפוכה?  ולמה  נון,  דוקא  למה  הפוכה.  נון  בנסוע":  "ויהי  פרשת  לפני  אנו 
זצ"ל מצא בכך רמז נפלא. הוא הזכיר את דברי הגמרא בסוף מסכת ברכות, שרבי עקיבא 
היה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה בשעת הגזירה. כשנשאל האין הוא מתיירא מן 
המלכות הרשעה, אמר: משל לדג שמנסים לדוגו במים – כלום יברח ליבשה?! "אם במקום
מיתתנו  ימינו, "במקום  ואורך  חיינו  שהוא  התורה  לימוד  כדי  תוך  מתייראים",  אנו  חיותנו 
כזו  היתה  אילו  התורה!  מן  נתבטל  אם  חלילה  צפויות  גזירות  כמה  וכמה",  כמה  אחת  על 
תחושה לעם ישראל, לא היו מתנתקים בנקל מהר סיני, ממקום קבלת התורה ומצוותיה. 
בלשון  דג  הוא  נון  הפוכה".  "נון  שהם  בעצמם  גילו   – קל  ובלב  קל  בצעד  משם  הלכו  אם 
כזאת, מוכיח העם  עם שאיפה  דג "הפוך", המבכר לחיות ביבשה במקום במים.  הארמית, 
שאינו ראוי לגאולה, לחיים של רוחניות צרופה ונועם שיח, אור התורה וזוהר המצוות! כמה 
חשובים הדברים לנו, ולדורנו! עומדים אנו על סף הגאולה מייחלים לה בכל יום שתבוא. 
"והגיעו  אומרת:  הגמרא  להם?  אנו  מוכנים  רוחניות,  לחיי  אנו  הראויים  עצמנו:  נבחן  אך 
שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ", אלו ימות המשיח. הכיצד, הרי כולנו מצפים וכמהים 
לבואו, והציפיה הזו היא חלק מי"ג עיקרי היהדות: "אחכה לו בכל יום שיבוא", ובעלותנו 
שפע יושפע עלינו. רוחני,  למרום ישאלונו: "ציפית לישועה". כמה הבטחות הובטחנו, כמה
לתקופה  קראו  ואיך  וכורמיכם".  איכריכם  מלכים  ובני  צאנכם,  ורעו  זרים  "ועמדו  וגשמי! 
זו: "ימים אשר אין בהם חפץ"? אבל התשובה מונחת בשאלה. אלו שמעייניהם ברוחניות, 
לא  וסברא,  חידוש  תורה,  מלימוד  נרגשת,  מתפילה  שבת,  מנועם  ליהנות  שיודעים  אלו 
יהיו מאושרים מהם באותם ימי זוהר, בהם לא נטרד בטרדות הפרנסה ונוכל להקדיש כל 
מעייננו להתעלות בתורה וביראה. אבל אלו שהתפללו כלאחר יד כדי לרוץ לעבודה, שהיתה 
כל חייהם ומרכז עולמם. לשיעורי תורה לא היה להם פנאי, ובשבת אגרו כח למערבולת 
השבוע הבא. כל מעייניהם סבבו סביב העבודה ואתגריה, והנה יבוא המשיח. ואז, מה. יבואו 
תורה"...  ולמד  שב  אתה,  "יהודי  העבודה:  ממקום  ינשלוהו  העסק.  את  ממנו  ויטלו  גויים, 
אינו  הלא  ובתורה,  עת...  בטרם  לגימלאות  מוצא  מפוטר,  יחוש  יתקומם!  הלא  ירגיש,  איך 
חש טעם, יבוא לשיעור ויירדם. כפנסיונר במועדון... האם לא יהיו אלו עבורו: "שנים אשר 
תאמר אין לי בהם חפץ"?! מרעיש הביאור על דברי הגמרא: "שלושה באין בהיסח הדעת. 
מעורבות:  התגובות  יהיו  המשיח  יבוא  שכאשר  והכוונה,  ועקרב".  מציאה  משיח,  הן:  ואלו 
אלו יראו בו "מציאה", ואלו יראו בו "עקרב"... ואנחנו, מה? כיצד נדע מה דרגתנו? נתבונן 
ונראה: האין אנו ממהרים לצאת מבית הכנסת, בצעד קל? האין אנו מביטים  בשעון לראות 

מתי יוצאת השבת?!... האם נהנים אנו מרוחניות, או שהיא עלינו טורח?...

 (מעיין השבוע)

ולפרוח  לשגשג  להצליח,  שרוצה  מי  כל 
בכל, ודאי יודע שצריך הוא למצוא חן בעיני 
מי  בעיני  חן  למצוא  ניתן  כיצד  יתברך.  ה' 
שאמר והיה העולם? כיצד אפשר להתחבב 
בעיני הקב"ה ישתבח שמו לעד? ובכן ישנה 
לחן  זוכה  לה,  הזוכה  שכל  נפלאה  מידה 
מיוחד בעיני ה' יתברך. מידה זו היא מידת 
אחד  חן".  יתן  "ולענוים  שנאמר:  הענוה, 
מהאנשים הקרובים ביותר לה' יתברך היה 
משה רבינו. כמובן שאדון כל הנביאים ניחן 
היה במידה גדושה של ענוה כמו שהתורה 
"והאיש  בפרשתינו:  עליו  מעידה  הקדושה 
פני  על  אשר  האדם  מכל  מאוד  עניו  משה 
להביא  אפשר  לכך  וראיה  ומופת  האדמה". 
ישראל  במחנה  בפרשה.  הכתוב  ממקרה 
קראו  להתנבא.  שהתחילו  אנשים  שני  היו 
זיע"א  הקדוש  רש"י  ומידד.  אלדד  להם 
מת  משה  מתנבאים:  היו  הם  מה  כותב 
רץ  מיד  לארץ.  ישראל  את  מכניס  ויהושוע 
היה,  משה  בן  שגרשום  אומרים  ויש  הנער 
כשהוא מבוהל ומפוחד, רוגז וכועס למשה 
רבינו ומספר לו על אודות הנבואה. הוא גם 
למתנבאים  הגון  עונש  מלהציע  פוסח  אינו 
של  מנהיגם  של  בכבודו  כביכול  הפוגעים 
ישראל. ומה היתה תגובתו של משה רבינו, 
התעצבן?  או  קצף  רגז,  או  כעס  הוא  האם 
בו.  טבועה  הייתה  הענוה  מידת  ולא.  לא 
הוא הרגיע את הנער ואמר שהוא לא צריך 
לקנא בעבורו ומצידו לו יהי שכל העם כולו 
יהיו נביאים ויזכו שה' יתברך ייתן את רוחו 
עליהם. אחים ואחיות יקרים, ככל שנתחזק 
ובכל  בעבודה  בבית,  זו  מופלאה  במידה 
בעיני  חן  למצוא  נזכה  אפשר,  שרק  מקום 

אלוקים ואדם.

למצוא חן

רני ושמחי (זכריה ב')
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 עלון מס' 677

יא' בסיון תשע"ט
פרשת בהעלותך



"בהעלותך את הנרות" (ח,ב)
הגאון רבי אברהם אבוחצירא זצ"ל מצא, כי "בהעלותך את הנרות" 

מספרו כתיבות "תפילין ראש, יד, פתיל" - היינו אלף שש מאות 
וחמש. והוא על דרך הכתוב "כי נר מצוה ותורה אור". וכשאדם 
מישראל מתעטף בטלית ומניח תפילין של יד ותפילין של ראש, 
מעלה הוא את נר המצוות ומזריח אור בנשמתו, "נר ה' נשמת

אדם", ותפילתו מקובלת.
(מעיין השבוע)

"בהעלותך את הנרות" (ח,ב)
נפלא רעיונו של הגאון רבי דוד נחמיאש זצ"ל בספרו "מחנה דן": 

הנרות הם הבזיכים, בהם שמן החוכמה ואור התורה. אך למי 
רומזת מנורת הזהב עצמה? הבזיכים רומזים לתלמוד התורה
של הגברים, ואילו מנורת הזהב רומזת לעקרת הבית, לנשים 

הנושאות במשא הבית ובחינוך הצאצאים לתורה ולמצוות. ושלוש 
מצוותיהן העיקריות נרמזו בתיבת "המנורה", לאמור: "הדלקה", 

היא מצות הדלקת נרות שבת וחג. "מצוות נדה", היא טהרת 
המשפחה, "ראשית העיסה" היא מצות הפרשת חלה. ואמרה 

תורה: "אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות", שהאישה נוטלת 
חלק שווה בשווה עם לימוד התורה של הבעל, וכל שיעור תורה 
שלו, והתעלותו בתורה, מאירה לבית ומשפיעה גם על האישה, 

בהשפעה הדדית של הנרות והמנורה!
(מעיין השבוע)

"והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה" (יא,ד)
אמר רבינו הבן איש חי זצ"ל: לכאורה תיבת "בקרבו" נראית 

מיותרת, ודי היה לכתוב "והאספסוף התאוו תאווה", ומדוע הוסיף 
אשר בקרבו? אלא הכוונה שהיתה להם תאווה בגוף שלהם, וכמו 

אותו מלך פרס שהיה מתפלל לאליל שלו, שגרונו יהיה ארוך 
כפליים מהשיעור שלו, כדי שיתעכב בו האכילה יותר ולא ירד 

המאכל תיכף לחדרי בטנו, שאז יתענג בהרגשת מתיקות המאכל 
בהיותו שוהה בגרונו, כן הם התאוו על גוף הקרב שלהם תאווה 
שיגדל ויתרחב, וזהו שכתוב "ובטן רשעים תחסר", כי בעיניהם 

יחסר השיעור של בטנם, בחושבם כי קטנה היא ולא תכיל הרבה 
מאכל כפי רוב תאוותם.

(תורת הפרשה)

"והאיש משה עניו מאוד מכל אדם" (יב,ג)
אמר הכתב סופר זצ"ל: ישנה ענוה פסולה, שאדם נוהג בענוה על 
מנת שיזכה בתהילה, ועל כן כשהוא נוכח לראות כי מרננים אחריו 
שהוא בעל גאוה ולא עניו, הריהו משליך באמת את הענוה מאחרי 
גוו. אבל העניו האמיתי נשאר עניו אפילו כאשר הבריות חושדות 

בו בגאוה. "ותדבר מרים ואהרון במשה" - הם דיברו במשה, כי 
גאוה היא מצידו שפרש מן האישה, שכן "גם בנו דבר" - ואף על 

פי כן נשאר משה "עניו מאוד מכל האדם", הרי זה סימן של ענוה 
אמיתית...

(מעינה של תורה)

מסופר על הצדיק המקובל רבי סלמן מוצפי זצ"ל, ששבת קודש 
במחיצתו היתה מעין עולם הבא, כולו קודש ומראהו עוטה אורה 
ושמחה, זה היום בו יצא קימעא מהצניעות בה התעטף בימות 
החול, וגילה חידושי תורה לסובבים אותו, אם בפרשת השבוע 
מיום  ז"ל.  והאר"י  הזוהר  בדברי  ולצנועים  בגמרא,  חידוש  או 
לאחר  השבת,  לכבוד  קדחתנית  בתכונה  החל  בבוקר  השישי 
תפילת שחרית עמד מעוטף בטלית ומעוטר בתפילין ליד ארון 
הקודש, וקרא פרשת השבוע "שניים מקרא ואחד תרגום" מתוך 
הספר תורה שלו הכתוב על גויל עתיק בלא משיחה. אך סיים 
את  קודש.  לשבת  ההכנות  את  וזירז  לביתו  הלך  הקריאה  את 
המאכלים לסעודה ראשונה בליל שבת הכין בעצמו, כופתאות 
ממולאות, המרק והדגים תוך מחצית השעה בזריזות מפליאה, 
החמישית  לשעה  עד  התורה  בסודות  ועסק  בספרייתו  ישב 
טבילות  קנ"א  וטבל  פעמים  ג'  גופו  רחץ  למקווה  הלך  מהיום, 
הטבילות,  בחשבון  היה  מסופק  זריזותו  וברוב  יש  במקווה, 
חזר עליהם מתחילה ועד סוף מחדש. עתה הלך לביתו, הטיב 
השחזת  השעון,  בעצמו,  החפצים  יתר  הכין  לשבת,  הנרות  את 
הסעודות  שלוש  מתבשילי  לו  הביאו  לשבת,  המאור  הסכין, 
לשבת, וטעם מכל מין ומין בכפית קטנה לקיים "טועמיה חיים 
והלך  שבת  בגדי  לבש  בחמין,  ורגליו  ידיו  פניו  רחץ  מיד  זכו". 
במהירות לבית הכנסת, שם ישב ועסק בספר "שער הכוונות" 
לחצר  יצא  השירים",  "שיר  קריאת  לאחר  מנחה.  לתפילת  עד 
בית הכנסת וערך שם קבלת שבת על פי כוונות סידור הרש"ש, 
התפלל ערבית ויצא לביתו. בדרך הקפיד ללמוד עם בניו סוגיא 
בגמרא, והיה מתעכב ליד השולחן עוד זמן מה בביאורה. אחר 
הכוס  אחז  הסדר,  כל  קרא  פעמים  שתי  השולחן  את  הקיף  כך 
התעכבותו  פשר  הסביר  פעם  ומכווין.  בו  מסתכל  והיה  בידו 
לפני הקידוש, והוא כי בעת קידוש ליל שבת קודש מתעוררים 
והבקשות,  התפילות  לקבל  היא  רצון  ועת  העליונים,  הרחמים 
היה  הקודש  בארץ  והמצב  בעולם,  צרה  עת  היתה  וכשחלילה 
מתוח, היה משתהה יתר מנהגו, מתבונן בכוס ופיו ממלל דברי 
תפילה. סיים את הקידוש וכל בני ביתו התייצבו מולו בשורה, 
הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו, וקיבלו בשמחה את ברכתו, 
והקפיד כי מיד יטלו את ידיהם ללא הפסק שיחה בינתיים. גם 
סיים  החול,  ימי  על  יתירה  אך  מועטת,  הייתה  בשבת  אכילתו 
אכילתו ושאל את בני הבית שאלות מפרשת השבוע ומדרשים 
קודש  שבת  זמירות  תמימה  שעה  לשורר  החל  מיד  שונים. 
ובקשות, במיוחד שירי ר' ישראל נג'ארה שנאמרו ברוח הקודש, 
המשפחה  מבני  אחד  של  תורו  היה  קודש  שבת  ליל  ומידי 
להשמיע דברי תורה מענינא דיומא. הביאו לפניו פירות בירך 
עליהם, ואכל מכל מין לפי סדר חשיבותן על פי הזוהר לאחר 
פירות שבעת המינים. אחר בירך ברכת המזון בזימון על הכוס 
כל  משך  עיניהם  לסגור  ביתו  בני  את  והזהיר  וביראה,  באימה 
לבית  כצבי  ורץ  במקווה  טבל  השחר  עלות  קודם  הברכה. 
הכנסת, מיד התחיל בתפילת שחרית, את הזמירות והמזמורים 
היה קורא בהתלהבות רבה, כל עצמותיו היו נעות והציבור היה 
מתעורר ממראהו. היה ידוע כמדקדק ומוכשר לקריאה בתורה, 
ותמיד הפצירו בו שיקרא בתורה. את הטעמים הטעים בנעימה 
אות לכל  בדריכות  הקשיבו  והכל  לב,  שובת  עתיקה  מקורית 
והברה שיצא מפיו, בחומשו ציין את הסגולות היקרות בקריאה 
תורה,  בספר  האחיזה  ההשתחויה,  השונות,  וההנהגות  בתורה 
"לשם ייחוד" לפני העלייה, ונשיקת הספר תורה כוונות וכללים 
הפסקה  כל  עולה  לכל  הפסיק  מיוחדים  במקומות  גם  שונים. 
קורא  הנני  כאשר  אומר:  והיה  הקבלה,  תורת  פי  על  וטעמה 
גם  ותגיהן  הקדושות  האותיות  על  בכוונתי  מצטיירים  בתורה, 
הטעמים והנקודות, וזהו התיקון השלם לקורא בתורה. מימיו
קלף  על  אלא  משוח,  קלף  על  שנכתב  תורה  בספר  קרא  לא 
ולאחריה  קימעא  הזדרז  שחרית  בסעודת  משיחה.  בלא  "גויל" 
ישן כמחצית השעה, הלך לבית הכנסת ועסק בכתבי האר"י,עד
את  פתח  הוא  בתפילתו,  והתחיל  גדולה  מנחה  עת  שהגיעה 
ההיכל במנחה וביקש בצינעה מכתבים שבידו עבור כל ישראל, 
מנהג זה - סיפר הצדיק לתלמידיו - למדתי ממו"ר הרב יעקב 
שבת,  במנחת  ההיכל  את  לפתוח  היה  שמנהגו  זצ"ל,  מונסה 
מבקש  ואחריהם  שעה,  באותה  נפלאים  יחודים  עושה  והיה 
שלישית.  סעודה  עושה  היה  לתפילה  סמוך  ישראל.  כלל  בעד 
דווקא,  הקודש  ובלשון  תורה  בדברי  רק  נזהר  היה  השבת  כל 
המדבר  כי  אומר  והיה  זה,  על  אוהביו  לכל  וחוזר  מזהיר  והיה 
מיד  בלע"ז.  כמדבר  הריהו  חלילה  עונשו  מלבד  בטלים  דברים 
לאחר סעודה שלישית, קבע ישיבה עם הצנועים ביותר, ולמדו 
פירוש  עם  הפרשה  למד  אחר  מפרשיו.  עם  חיים"  "עץ  בספר 
רש"י,  בפירוש  העוסקים  הספרים  כל  עם  עמוק,  בעיון  רש"י 
ומפענח הסתום בו. סיים הפרשה ועסק בלימוד גמרא ברציפות 

עד תפילת ערבית (עולמו של צדיק).

(עונג שבת)
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מה יעשה מי שהתחתן עם מרור?
קשה!  היא  האישה?  עם  לעשות  מה  אותי  ושואלים  רבים  באים 
היא ממררת לי את החיים! ועוד ביטויים שאין הדף יכול לסובלם, 
למען  ועוד  יועץ  הפלא  רבותינו  מספרי  מלוקטים  דברים  הנה 
וזו  מתקבלים,  דבריו  שמים  יראת  בו  שיש  ומי  טהור,  מלב  יצאו 
לשונם: מי שזכה ויש לו מה' אישה משכלת ומצא אישה טובה, 
אומנם  בעלה.  על  וחביבה  עליה  משוך  חסד  של  שחוט  בודאי 
הוא  הנה  קשה,  אישה  בחלקו  שנפלה  גבר  ליזהר  צריך  ביותר 
ובריעות  בשלום  עימה  להתנהג  חוזק  וצריך  גדול,  בנסיון  עומד 
לכבוד השכינה, כי הדברים עתיקים, ויתן אל  ליבו כי גם בארזים 
החטא,  מן  אותנו  שמצילות  "דיינו  שאמרו:  עד  שלהבת,  נפלה 
ומגדלות את בנינו", וגם יתן אל ליבו מאמר חכמינו ז"ל, שדעתן 
על  עוברת  ואם  השכל,  שיבוא  צריך  ממנו  לכן  קלות,  נשים  של 
לומר  צורך  יכעס עליה, ואין  לבל  רוחו  דעתו ומכעיסתו, ישמור 
לבזותה ולקללה ולהכותה חלילה וחס, כי זה מנהג בורים וריקים 
ופוחזים, ונפשו הוא חובל, רק בפה רך וחיך מתוק יוכיחנה, ועל 
כל פנים עול יסבול ויהיה עלוב ולא עולב, ויקבל עליו דין שמים 
שאמרו  ז"ל  רבותינו  מאמר  ולפי  לאיש.  אישה  מה'  כי  בשמחה, 
שמי שיש לו אישה רעה אינו רואה גיהנם, היה ראוי לבקש אישה 
וכיון  גיהנם,  דין  חומר  לפי  בניסיון,  לעמוד  יכול  היה  אם  רעה 
ויקבל  באהבה  יקבל  אלא  גיהנם,  שני  ירש  לא  בניסיון  שעומד 
שכר טוב בעמלו. וגם צריך להתחזק לעורר את האהבה, למען לא 
יהיו בניו בני שנואה חס ושלום, ולפי גודל הצער כן גודל השכר. 
והגדר למנוע דברי ריבות מביתו, הוא לא לדקדק כל כך בהוצאות 
הבית על כל פרוטה ופרוטה, כי גורם לה לקנאות מרעותה. לכן 
איש אשר כברכתו ירבה כבוד ביתו דבר בעתו, ויפייס את אשתו, 
כי אין הברכה שורה בתוך ביתו אלא בשביל אשתו, וגדול שלום 
הבית עד שהותר למחוק השם הגדול ליתן שלום בין איש לאשתו, 
שכינה  ולהשרות  מביתו  רעה  להעביר  איש  יגבר  בכח  לו   - ולכן 

בביתו. ובתוספת תפילה לבורא יתברך, בודאי 
שתבוא הישועה והמר יהפוך למתוק והחושך 

לאור והשיעבוד לגאולה ולכל טוב לעד. 

הילד אינו קורבן "תמיד"
אשר  הדבר  על  תוסיפו  "לא  ב):  ד,  (דברים  בתורה  נאמר 
אם  רבותינו:  ואמרו  ממנו",  תגרעו  ולא  אתכם  מצוה  אני 
אתה מוסיף עליו, סופך שתגרע ממנו, וכמו כן אם ההורים 
סופם  המקובלת,  מהנורמה  יותר  ילדיהם  על  מכבידים 
להורים  יש  ולכן  להקל.  שאסור  בדברים  מעליהם  שיקלו 
הם  חייבים  ביקורת,  למתוח  צריכים  כאשר  שגם  ליזהר, 
על  צלחת  שנשברה  כגון  לעושה,  המעשה  בין  להפריד 
או  אחריות",  חסר  אתה  "כמה  לומר  להם  אין  הילד,  ידי 
לילד  תוית  מדביקים  הם  שבכך  כיון  אתה",  שובב  "כמה 
לומר  הם  צריכים  אלא  וכו',  שובב  או  אחריות  חוסר  של 
לא  מעשה  עשה  הילד  אם  וכן  נשברה",  שהצלחת  "חבל 
טוב, אין להם לומר "אתה ילד רע", אלא אם רוצים להעיר 
הוא  וההבדל  רע",  מעשה  הוא  שעשית  "המעשה  יאמרו: 
הופכים  הרי  רע,  שהוא  לילד  אומרים  שאם  מאוד,  גדול 
ואין  רעה,  ולאישיות  רע  לאדם  שלילי  מעשה  בגלל  אותו 
יעשה  אשר  בארץ  צדיק  שאין  כיון  וכלל,  כלל  צודק  זה 
טוב ולא יחטא, ואין הוא נהפך ל"רע" בגלל מעשה שלילי, 
אלא מעשיו הם רעים, ויסבירו לו שצריך הוא לשפר את 
מעשיו. וכן צריכים ההורים להמנע מהכללות, כגון לומר 
לילד: "תמיד אתה מפוזר", או "תמיד יש בעיות איתך", כיון 
שבכך מאמתים הם לילד שהוא מפוזר, ואם היה לו ספק 
להיות  מסוגל  ולא  מפוזר  הוא  שמא  תוכו  בתוך  כלשהוא 
מסודר, הרי שהוריו נתנו לו גושפנקא שהוא מפוזר והסירו 
כל ספק מליבו, ועלול הוא לאבד את בטחונו, ולכן עליהם 
אם  שאפילו  מזה  מבהיל  דבר  קראתי  מהכללות.  להמנע 
ההורים רק "חושבים" על הילד שהוא מפוזר או לא מוצלח 
וכו' כבר הם פועלים זאת בנפשו, ולכן צריכים להזהר מכל 
משמר רק לעודד ולטפח ולמנוע הכללות 
עד שנזכה כולנו לשנים ליום עולה תמיד 

בבנין בית המקדש במהרה בימינו אכי"ר.

E למקומם המזוזות  את  כשמחזיר 
אחרי בדיקה האם צריך לברך?

לברך  הורה  זצ“ל  יוסף  הגר“ע  מרן 
עליהם שוב.

E מזוזות לבדוק  צריך  זמן  כמה  כל 
בבית?

פעמים בשבוע (הכוונה שבע שנים).

E האם אחרי הליכה לבית הקברות צריך
לטבול?

נהגו ליטול ידיים ולא לנגבן והמחמירים 
תבוא  החסידות)  פי  על  (בפרט  לטבול 
טוב  הקבלה  שע“פ  ודע  ברכה.  עליהם 
ובפרט  העלמין  לבית  ללכת  למעט 

הנשים.

E מקרא שניים  קריאת  באמצע  האם 

ואחד תרגום אפשר לקרוא רש“י?

מותר.

E ליטול לילך  שבדרכו  כהן  ינהג  כיצד 
ידיים לברכת כהנים צריך לעבור בתוך ד‘ 

אמות של מתפלל?

הקילו בזה המנחת יצחק ועוד פוסקים 
ד‘  בתוך  כשעובר  פסוק  שיאמר  וטוב 

אמותיהם.

E ברכות כל  את  לברך  עניין  יש  האם 
השחר היכן שבירך על נטילת ידיים?

אין חיוב.

E מקדירה אוכל  למזוג  מותר  האם 
המונחת על גבי הפלטה?

מותר ובלבד שלא יתכוין להגיס (כלומר 
לערבב את התבשיל).

E השארת סידור פתוח האם דינו כספר
פתוח שאסור?

אם יש אנשים מותר או שבדעתו לחזור 
ועיקר  בספר,  הדין  והוא  ולהתפלל 
דעה  ביורה  הש“ך  שכתב  כמו  הטעם 
(סי רעז סק“א) משום אותו ש“ד (ראשי 
לשכח  שעומד  דפין)  שומר  תיבות 
הקפידו  שלא  ויש  האדם  של  תלמודו 

עיין בספר אמת ליעקב (פרק ג‘).

E?האם מותר לקחת אקמול בשבת

מותר ובפרט אם כל גופו חלש.

כא' בניסן תשע"ח ת.נ.צ.ב.ה שרה בת חבצי לעילוי נשמת
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E במוצאי ההבדלה  בשעת  לשבת  צריך 
ובין  המבדיל  בין  טוב,  יום  ובמוצאי  שבת 

השומעים.

E ציבור מהשליח  הבדלה  השומעים 
עיניהם  יתנו  חובה,  ידי  לצאת  ורוצים 
ממקומם  יזוזו  ולא  הברכה,  בשעת  בכוס 
ולא  ההבדלה,  ברכת  כל  את  שיגמור  עד 
כאותם האנשים אשר דרכם להשמט אנה 
פונים  או  ולצאת,  ללכת  שפונים  ואנה 
וללכת  חבריהם  או  בניהם  את  לחפש 
מעיקר  דעתם  שמסירים  ונמצא  עמהם, 

ברכת ההבדלה שאין שומעים את כולה.

E אל הנה  ההבדלה  לפני  לומר  נהגו 
וגו',  אשא  ישועות  כוס  וגו',  ישועתי 
טוב.  לסימן  וגו'  אורה  הייתה  ליהודים 
והספרדים  פסוקים,  עוד  מוסיפים  ויש 
מתחילים בפסוק (ישעיה מא,כז): "ראשון 
פסוק  אומרים  (ולא  וגו',  הנם"  הנה  לציון 

הנה אל ישועתי), ומוספים עוד פסוקים.

E כל (כדרך  ימין  ביד  היין  כוס  את  אחז 
בשמאל,  וההדס  עליו),  שמברכים  דבר 
ההדס  את  נוטל  ושוב  היין,  על  ומברך 
יניח  שלא  (כלומר  בשמאל  והיין  בימין 
הכוס מידו על השולחן) ומברך על ההדס 
ומניחו, ומברך על הנר בורא מאורי האש, 
וישנם  לימינו.  הכוס  את  מחזיר  כך  ואחר 
מניחים  הבשמים  ברכת  שבשעת  אנשים 
ומברכים  השולחן  על  מידם  הכוס  את 
שאינם  להם  להעיר  וצריך  הבשמים,  על 
עושים כהלכה, אלא צריכים בשעת ברכת 
לאחוז  הנר)  ברכת  (ובשעת  הבשמים 
על  להניחו  ולא  שמאל  ביד  היין  כוס  את 

השולחן.

E יש בשמים,  או  הדס  על  כשמברכים 
ליטול אותם דרך גדילתם בשעת הברכה.

E מי שאין לו בשמים במוצאי שבת אינו
צריך לחזר אחריהם, שכיון שאין מברכים 
כואבת  שהיא  הנפש  להשיב  אלא  עליהם 
נשמה  יש  שבשבת  השבת,  מיציאת 
יתירה, ובמוצאי שבת הולכת מהאדם ויש 
את  מחזקים  והבשמים  הדעת,  חלישות 

הנפש, שכל ריח טוב מחזק את הנפש.

E ,מי שחזר בתשובה באמצע יום השבת
שבת  במוצאי  הבשמים  על  לברך  רשאי 
הגפן  ברכת  בין  להפסק  לו  נחשב  (ולא 

לשתיה), שאף על פי שבזמן קבלת שבת 
היה מחלל שבת ולא קיבל נשמה יתירה, 
קיבל  בתשובה  כשחזר  מיד  מקום  מכל 
נשמה יתירה בשבת ונעשה כישראל כשר 
חזר  אם  שגם  אומרים  ויש  לברך.  ורשאי 

בתשובה במוצאי שבת – רשאי לברך.

E במוצאי מברך  שהאבל  העולם  מנהג 
פשוט  המנהג  וכן  בשמים,  על  שבת 

בירושלים וכן ראוי להורות.

E מי שאינו מריח אינו מברך על בשמים
אלא אם כן מתכון הוא להוציא ידי חובה 
לחינוך.  שהגיעו  הקטנים  ביתו  בני  את 
את  חובה  ידי  להוציא  יברך  לא  אבל 
הגדולים שאינם יודעים לברך, כיון שאין 
ואין  חכמים  מנהג  אלא  חובה  זאת  ברכה 
ברכת  ככל  ודינה  אחריה,  לחזור  חובה 
אם  לאחרים  מברכה  אדם  שאין  הנהנין, 

אין הוא נהנה.

E .שאפשר ככל  ההדס  על  לברך  נהגו 
שנעשה  שמכיון  הלולב,  של  הדס  והיינו 
נוספת,  מצוה  בו  עושים  אחת  מצוה  בו 
בהדס  סוד  שיש  אומרים  קבלה  ובעלי 
מברכים  הלולב  של  ובהדס  עליו,  לברך 
בסוכות  אבל  השנה,  ימות  בשאר  דוקא 
בו  שיש  ודוקא  למצותו.  הוקצה  כי  אסור 

ריח קצת, שאם לא כן אין לברך עליו.

(השבת והלכותיה) 

להצלחת
כל התורמים והמסייעים 

לעלון בליל שבת 
מבית הכנסת
זכור לאברהם

חולון

להצלחה
 ברוחניות ובגשמיות 

ופרנסה בשפע
עדי בן מרלן

ובני ביתו

לעילוי נשמת
חן ברכה
בת לאה
ת.נ.צ.ב.ה

להצלחת
 אלירן בן ז'קלין,

שמרית בת דבורה,
הילאי דוד, מיאל,

לירום מיכאל בני שמרית

לימוד התורה בדרכים, סגולה לשמירה
רבינו האור החיים הקדוש, מביא את דברי הזוהר הקדוש, שאנשים שהולכים בדרך, ואין ביניהם דברי תורה מתחייבים 

בנפשם, ומוסיף רבנו, שלהיפך אם האדם לומד בדרך, הרי התורה מגינה ושומרת עליו. ובלשון קודשו: 'כשיש עסק התורה, 
כוחותיה מלוין את האדם'. 

יתירה מכך, הלומד תורה בדרכים, מקיים את הפסוק 'באהבתה תשגה תמיד' שקשה לו להתנתק מן התורה הקדושה, גם 
כשהוא עסוק בדרכים. 

ובזה מפרש רבינו את הפסוק 'אם בחוקותי תלכו', שצריך ללמוד גם כשהולך בדרך, וגם אז ילך בבטחה, ולא ינזק, חס 
ושלום. 

בספרו 'ראשון לציון' מביא רבינו הקדוש עדות מבהילה על האלשיך הקדוש, וזה לשון קודשו: 'סיפרו לי על חד בדרא [יחיד 
בדורו] הלא הוא הרב משה אלשיך ז"ל, כי באותו זמן שהיה מתעסק בצרכי הגוף למצוא טרף, באותן שעות חיבר פירוש על 

התורה כולה, כי ידיו היו עסקניות ומחשבותיו חכמניות בתורה'. 
רבינו הקדוש מביא זאת להוכחה, שגם בשעה שמתעסקים במלאכה, עדיין הראש והמחשבה יכולים להיות שקועים בתורה. 

ועל פי רעיון זה מפרש רבינו הקדוש את הפסוק בפרשת וילך 'כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו', שגם כשהגוף 
והידיים מתעסקים במלאכה, עדיין הפה והלב יכולים לעסוק בתורה. 

[אור החיים בחוקותי פרק כו פסוק ג]
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לעילוי נשמת
שמואל בביוף

בן בלור
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת
שמעיה כוסיוף

בן יעל
ת.נ.צ.ב.ה


